Brasil

Família Do Produto

Respirador Facial Opti-Fit
O respirador facial completo Opti-Fit proporciona ótimo encaixe, conforto e
superior campo de visão. É disponível com 5 pontos de sustentação.
Definitivamente é o melhor custo-benefício do mercado.
Instruções para Teste de Verificação de Ajuste

Exibir mais

Códigos

Informações sobre Códigos e
pedidos

772000-BR

OPTI-FIT - GRANDE
Opti-Fit, Grande, CA 19.376

762000-BR

OPTI-FIT - MÉDIO
Opti-Fit, Médio, CA 19.376

752000-BR

OPTI-FIT - PEQUENO
Opti-Fit, Pequeno, CA 19.376
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Survivair Opti-Fit APR (NBR)
Principais recursos
• 5 pontos de sustentação oferecem ótima distribuição do peso, aumentando o conforto;
• Excelente campo de visão sem distorção e claridade ótica;

Visão geral
• Borda de silicone oferece excepcional durabilidade e superior conforto;
• Todas as tiras de sustentação são anexadas a armação da peça facial ao invés da borda
de silicone, reduzindo assim pontos de pressão e distorção da superfície de selagem
quando ajustado os elásticos;
• Peça semifacial previne embaçamento da lente e possui três tamanhos opcionais para
melhor adaptação a qualquer tipo de face. (o tamanho padrão é médio);
• Lente de policarbonado substituível, resistente a alto impacto e com tratamento anti-risco;
• Diafragma de voz proporciona uma perfeita propagação da voz do usuário;
• Disponível em três tamanhos.

Setores/Usos recomendados
●

Agricultura

●

Químico

●

Construção

●

Proteção Contra Incêndio

●

Serviços Alimentícios

●

Administração Florestal

●

Governo

●

Segurança Pública

●

Manufatura

●

Militar

●

Mineração

●

Órgãos Públicos

●

Petróleo e Gás

●

Metalurgia

●

Transporte

●

Utilitários

●

Soldagem

Perigos
●

Partículas volantes

●

Risco Biológico

●

Químico

●

Espaço Confinado

●

Contaminação

●

Ambiente Severo

●

Gases, Vapores e Fumaça

Regulamentações
●

ABNT NBR 13695 - Equipamentos de proteção respiratória - Peça facial inteira

Marca histórica
Survivair
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Survivair Opti-Fit APR (NBR)

MaterialSilicone

Especificações

Tamanhos
Pequeno, médio e grande

Lente Policarbonato com resistência a alto impacto e tratamento anti-risco

Suportes
5 pontos de suporte (tipo aranha)
de
fixação

CA

19376

Link

http://www.mte.gov.br/Empregador/segsau/Pesquisa/CA_DET.asp?

do

vNRCAProc=19376&Equipamento=00&NOEquipamento=&Fabricante=00&NOFabricante=

MTE

Teste de Verificação de Ajuste

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Respiratory_Protection/R
O seguinte procedimento de verificao de ajuste deve ser realizado toda vez que o

Literatura e Documentos

respirador for utilizado ou antes de entrar em uma rea contaminada. Coloque a palma da
sua mo sobre a sada da vlvula de exalao. NO deforme o formato natural da pea semifacial.
Exale suavemente e segure a respirao para criar e manter uma pr

Ficha Técnica Respirador Facial Opti-Fit

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Respiratory_Protection/R

Peças de Reposição Respirador Facial Opti-Fit

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Respiratory_Protection/R

Leia o manual de instruções para uso apropriado.

Instruções para Teste de Verificação de Ajuste

Treinamento e uso correto

vendas.br@sperianprotection.com
+55 (11) 3309-1000
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Survivair Opti-Fit APR (NBR)
Suporte técnico

© Honeywell International Inc.
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